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ّص:ملخ

واحدة من –الصين–إباعتبارها يساايي مكانة الصين في سياسة الكيان الإ تعالج هذه الدراسة

 جاهدة تعمل إلى أن الصهيونية الحاكة القوى الصاعدة والتي لها وزن وثقل دولي كبير، األما الذي دفع

تأييدها  تبدي الصينية الحكومة جعل ما وهذا الصين، خاصة العاملية القوىإ مااكز ع ى التأثير أجل من

إال أن الحاب الكورية  ،بينهما ةوقد ساهم هذا الدعم في رسم عالقات جيد. نشاء وطن لهمإلحق اليهود في 

الصين  متالكاوإتعاظم الدور الصيني عامليا  أن إلىضافة إعاقال تطور هذه العالقات،  ومؤتما باندونغ

توسيع داياة اهتماماتها بتحسين وتطويا  وتتوجه نح إسااييلملقومات قوة صلبة متنوعة جعلت من 

لدراكها الكبير للمكانة الصينية عامليا،  .قتصاديواالخاصة في املجال العسكاي  أكثرإالعالقات مع الصين 

كبيرة  تحديات أمام يضعها والذي الكالسيكي، الشايك باعتبارها ةمايكياألإ السياسة خفاقإ  جانبإلى 

إ.مستقبال

ّآسيا. ؛الواليات املتحدة األمايكية ؛الكيان الصهيوني؛ الصين الكلمات املفتاحية:

ّ

Abstract: 
This study examines Israel's policy toward China to understand china’s 

position in his policy, which has been affected by the rise of china in the world. 

This is what made the Zionist movement working hard to influence the central 

powers world, especially China, and this is what made Republic of China 

government to supported the establishment of Jewish state. Add to that the role of 

china in the world become more and more strong, and the various elements hard 

power of Chinese have made Israel seek to expand its interest in improving and 

developing relations with China more especially in the military and economic 

domains, Because Israel realize the international great position of Chinese. As 
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well as the failure of US policy as a classic partner, this puts it in front of big 

challenges in the future.  

key words: Israel; china; United States America; Asia. 

ّ

ّ ّمــــــــة:مقد 

التي تعتبر من إشكالية وجودية، فمنذ نشأته وإيعاني  يساايي الإهناك مسلمة مفادها بأن الكيان 

الكيان  ة وحتى العاقية، قوبل هذااأليديولوجيا مع مميزات املنطقة التاريخية وإغير طبيعية بحكم تعارضه

وجوب تغيير هذا  ةما الذي فاض ع ى القيادات العبريقليمي ودولي األإإ بتطويق وحصار عابي، ورفض

الاافضة لفكاة دولة  لألطاافالوضع وخلق مجاالت حيوية لها واختراقها وبناء عالقات خارجية بديلة 

 يهودية باملنطقة.

"ديفيد بن غوريون" في صدد الخاوج بالكيان من القوقعة  يساايي الإان عكف أول رييس للكي

الكيان  بإقامةالقاضية بالقفز فوق الحواجز االقليمية، وإاستراتيجية سماها  ع ى رسم وسطية، أالشاق 

العمق  باختراق إسااييلراتيجية مع عدة فواعل وفي مناطق مختلفة، فبدأت تعالقات وتحالفات اس

سالمية الوسطى الإ آسيابكاة مع جمهوريات فايقيا، كما باشات عالقات مإوسط  إلىفايقي والوصول الإ

واعل ستان، طاجيكستان، اوزباكستان(، كما وطدت عالقاتها ببعض الفيزإ)كازاخستان تاكمنستان، قاغ

إيان.وفاقا مع الك كثرإوروبي األتاكيا، بغض النظا عن العمق األإخاى )كالهند( وإاألإ اآلسيوية

 إلىيسعى دايما  يساايي الإتخطي الطوق العابي عند هذا الحد، فالكيان  ستراتيجيةاتتوقف  ال

وسبقتها في ذلك  ةمايكياألإربط نفسه بالدولة املهيمنة ع ى النسق الدولي، وهنا نقصد الواليات املتحدة 

نشاء وطن قومي لليهود، كتوجيه إفانسا، هذه القوى كلها كانت قد ساهمت في دعم كل من بايطانيا وإ

املطلق  مايكياألإفلسطين، ووعد بلفور البريطاني، وحاليا الدعم  إلىفانسا عن طايق نابليون ليهود العالم 

إغير مباشا. وأ امباشاإ كان للكيان سواء

بقدر ما يهمه القااءة السليمة  وع وال من يكون الطاف الداعم له،ن يساايي الإال يهم الكيان 

نه أحادية القطبية، خاصة وإإلى األإمنه  أكثرإالتعددية  إلىلتحوالت القوة، وبما أن النظام الدولي الحالي ينزع 

الصيني، خاى كالاوس ي وإأدوار أمع  مايكياألإبين الدور  يإنه قد سجلت حاالت توازإأحدث  ةخيرإاألإ اآلونةفي 

فواعل إلى التقاب  إلىيزال  محتمل، لذلك سعى وال أمايكي هيارنايتوجس من  يساايي الإن الكيان إلذلك ف

مكانة الصين  الساايي يفهم املنظور  إلىدولية صاعدة كالصين، لذلك فان هذه املحاولة البحثية تسعى 

إشكال التالي:نه يبرز لدينا الإإقوتها، وعليه فوإ

ن تقدم الصين للكيان أ وماذا يمكنمقدرات القوة الصينية؟  إلى يساايي الإكيف ينظا الكيان 

إ؟يساايي الإ

إ

إ

إ
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ّاملقاربة املنهجية:

نظاية الوظيفية بشقيها شكالية، الطاح الوظيفي، بحيث تعتبر الجابة ع ى الإاعتمدت الدراسة للإ

 نتهجهاما وإالسياس ي، وهتفصله عن البعد ة نظاية تاكز ع ى البعد التقني واالقتصادي وإالجديدصلية وإاألإ

باملنهج التاريخي املقارن للوقوف ع ى  ستعانةبناء عالقات مع الصين، كما تم االإفي سبيل  يساايي الإالكيان 

دة في مختلف بعاد الساياألوإ يضا لفهم أعمق لألوضاعأالسياق التاريخي الذي مات به هذه العالقات، وإ

إعافتها العالقات بين الطافين. النقالت التاريخية التيالتعاقبات الزمنية وإ

ّخطة البحث:

شكال وبينت فيها املناهج مقدمة ممهدة للموضوع طاح فيها الإهندسة البحث مكونة من 

 خاتمة فصلت كالتالي:وإاملستعملة، تليها ثالث محاور 

ّاألوّلاملبحث 

إلصينل الجيوستراتيجية األهمية

ّالجغرافية للصين األهميةاملطلب األول: 

ّاألول: املوقعالفرع 

ع ى املحيط الهادي، ع ى امتداد   اآلسيويةتقع جمهورية الصين الشعبية في جنوب شاق القارة 

دولة هي: )افغانستان، بوتان، ميانمار، الهند،  14، ولها حدود مع (1)2كلم 9.571.300مساحة قوامها 

باكستان، روسيا، طاجكستان، ستان، الوس، منغوليا، النيبال، كوريا الشمالية، زإكازاخستان، قيرغي

فيتنام(، تبدأ حدودها في أقص ى الشمال من الخط املاكزي لنها "هيلونغ" شمال بلدة موخه )خط عاض 

درجة شماال(، أما حدودها في أقص ى الجنوب فهي حيد "تسنغمو" البحاي من جزر "نانشا" جنوبا  30-53

ونها  ملتقى نها "هيلونغ" إلىشاقا( 73هضبة "البامير" غابا )خط طول  شماال(، ومن4)خط عاض 

شاقا( تحدها من الجهة الشاقية "جمهورية كوريا الديمقااطية" 153"ووسولي" شاقا )خط طول 

الشمال الغابي وإالشعبية، ومن جهة الشمال  "جمهورية مونغوليا الشعبية"، ومن جهة الشمال الشاقي 

"بوتان" ومن جهة و"سيكيم" و"نيبال" وهند" "الو"باكستان" و"روسيا"، ومن جهة الغاب "أفغانستان" 

 .(2)" الوس" و"فيتنام"والجنوب "بورما" 

تعتبر الصين بهذا املوقع ثالث بلد في العالم من حيث املساحة، تبلغ املسافة بين طافي الصين 

طول أكلم وهي  20.000، كما يبلغ طول الحدود البرية للصين حوالي مكل 5200الشاقي والغابي حوالي 

جزياة  5400من  أكثرإكلم، تتناثا فيه  18.000حدود باية في العالم، كما يبلغ طول الساحل الصيني حوالي 

إ.(3)2كلم 35.000أكبرها جزياة "تايوان" تليها جزياة "هاينان" وتقدر مساحة هذه الجزر بحوالي 

و"بحا "بحا الصين الشاقي" وصفا" بحاية كبحا "بوهاي" و"البحا األإ الصين ع ى عدة نوافذ تطل  

، يعتبر 2مليون كلم 4.73ية حوالي نذ تبلغ املساحة البحاية الصيإالجنوب، الصين الجنوبي" في الشاق وإ

إ.(4)بقية البحار املذكورة فهي ع ى أطااف املحيط الهادي امأ، اصيني اداخلي ابحا "بوهاي" بحاإ
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متر عن سطح  7200فاعها عن ارتقمة جبلية يزيد  109صل أقمم جبلية من  7تقع بالصين 

نها وإمازون وهاألإ العالم بعد كل من نها النيل ونهاكما أنه يقع بالصين ثالث أطول أنهار  البحا،

عمق وادي بالعالم أكبر وإأالذي يعتبر كلم وإ 504.6تسانجو" البالغ طوله "اليانجتس ي"، وكذلك وادي "يالوإ

كلم والتي تم 1801البالغ طولها هانجتشو" الكبرى وإ-نإلى قناة "بيكيضافة إويقع ع ى هضبة "التبت"، 

يس الصين تتصف تضارإقدم قناة في العالم، كما أكبر وإأالتي تعتبر امليالد، وإ بلفي القان الخامس ق شقها

، %33.3شاقا ونسبة التضاريس املختلفة في مساحة الصين الكاملة: الجبال  نخفاضهاوابارتفاعها غابا 

إ.(5)%9.9، التالل %12، السهول %18.8حواض ، األإ%26الهضاب 

ّاملوقع الجغرافي للصين: 01الخريطة رقم 

إ
املصدر:

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/9/21/%D8%A7%D9%84%D8%B5%

D9%8A%D9%86إ

ّالسكان الثاني: الفرع
، بتعداد سكاني 2018ولى عامليا حسب احصاييات سنة التعداد السكاني تعتبر الصين األإ من حيث

مية عاقية، وتعتبر قومية قوإ 56ع ى ، تتوزع هذه الكثافة السكانية (6)نسمة1,393,686,493يبلغ حوالي 

من  8%خاى ما قوامه ، في تشكل القوميات األإ%92الصين كثافة بنسبة "الهان" هي أكبر قومية في 

قلية )هوي، الويغور، القازان، أ يات تدين بالديانة االسالمية وهيقلأ السكان الصينيين منها عشاة

إ.(7)الاونغشيانغ، ساالر، باوآن(القاغيز، التتار، االوزبك، الطاجيك، 

إ

إ

إ

 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/9/21/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/9/21/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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ّعشر دول االوائل في العالم من حيث تعداد السكان: 01الجدول رقم 

إ
إhttp://www.cosmovisions.com/RangPopulation.htmاملصدر: 

ّالجيش املطلب الثاني:
املتخصص في تقييم القوة العسكاية للدول،  نشاها موقع "غلوبال فايا باور" إحصاييةحسب 

عامال لتقييم وتصنيف القوة العسكاية للدول، فإن الصين تحتل املاتبة الثالثة بعد كل  50التي تعتمد وإ

 .(8)من حيث القوة العسكاية تحاديةاالروسيا األمايكية وإمن الواليات املتحدة 

 ترتيب موقع "غلوبال فاير باور" للجيوش عاملي: 01الشكل رقم 

إ

http://www.cosmovisions.com/RangPopulation.htm
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إhttp://sdarabia.com/?p=23297املصدر:

إ

ّترتيب الدول من حيث االنفاق العسكري عامليا: 02الشكل رقم 

إ
إnetwork.com-https://defenseاملصدر: 

نفاق م حول الإ 2017اياه السنوي  لسنة " تقSIPRIالسالم" ألبحاثنشا معهد ستوكهولم الدولي 

مليار دوالر  610نفاق يبلغ إالصدارة بحجم  األمايكيةالواليات املتحدة  حتلتاالعالمي ع ى التسلح، حيث 

إ.(9)أمايكيمليار دوالر  228تليها الصين في املاكز الثاني بقيمة انفاق بلغت  أمايكي

ّترتيب الدول النووية حول العالم: 03الشكل رقم 

إ
إcountry-each-weapons-nuclear-many-ain.com/article/how-https://alاملصدر:

http://sdarabia.com/?p=23297
https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
https://al-ain.com/article/how-many-nuclear-weapons-each-country
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الاؤوس النووية حول العالم سلحة وإدد األإ" تقاياا يوضح عاألمايكي نشا موقع "بيزنس اينسايدر

فانسا بالترتيب، األمايكية وإالواليات املتحدة اتبة الاابعة بعد كل من روسيا وإحيث احتلت الصين فيه امل

رأس نووي 270بتعداد رؤوس نووية قوامه 
(10). 

ّاملطلب الثالث: الدبلوماسية

إن نتلمس دور الصين السياس ي ووزنها السياس ي من خالل الشكل التالي:أيمكن 

 : الوزن الدبلوماس ي للصين04الشكل رقم 

إ
إاملصدر: من اعداد الباحث

ّاملطلب الثالث: االقتصاد

تجة خالل عام واحد، السلع املنبر عامليا من حيث قيمة الخدمات وإكاأل االقتصادتعتبر الصين 

 قتصاداالمقابل حجم  2011-2010الزمنية  تاليون دوالر في الفترة 14.8يزيد عن  ما والتي وصلت إلى

 ووايل الدول من حيث نسبة النمأ ن الصين منأأمايكي، كما تاليون دوالر  14.6الذي لم يتجاوز  األمايكي

 م، وذلك يعود لعدة اعتبارات:2011عام  %11االقتصادية التي تجاوزت 

إم.1979صالحات االقتصادية التي قامت بها الصين منذ سنة إلى الإول: يعود األإ عتبارإاالإ -

إ.%40الوطني العالية داخل الصين التي تزيد عن  دخارإاالإاالعتبار الثاني: نسبة  -

ليار دوالر بحكم السوق م700ارات املتدفقة ع ى الصين والذي يتجاوزإماالعتبار الثالث: حجم االستث -

 .(11)الصعود االقتصاديالسياس ي وإ واالستقاارإالناشئة 

إ

إ

إ

إ

إ

 الصين
عضودائم في 
مجلس االمن 

 الدولي

قوات حفظ 
 السالم صينية

دولة عضوفي 
 البريكس

مبادرة 
الطريق 
 والحزام

دولة عضوفي 
منظمة 
 شانغهاي
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 2017: أقوى عشر اقتصاديات في العالم سنة 05الشكل رقم 

 
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/30/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-املصدر: موقع العابي الجديد 

-10-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85إ

املاتبة الثانية عامليا من ناحية القوة االقتصادية كما تحتل الصين حسب بيانات البنك الدولي 

 %14.8مشكلة بذلك نسبة وإتاليون دوالر،  11، بدخل قومي يبلغ حوالي األمايكيةبعد الواليات املتحدة 

إكمساهمة في االقتصاد العالمي.

ّاملبحث الثاني

 يسرائي اّلالكيان ّوالتبادلية بين الصين  األهمية

ّيسرائي اّلأهمية الصين من منظور الكيان  املطلب األول:
لنفسه عالقات نوعية مع أكبر القوى العاملية، أبازها الواليات املتحدة  يساايي الإأسس الكيان 

املالي وحتى السياس ي، وتدعيمه في املحافل خيرة الدعم العسكاي وإاألمايكية، بحيث ضمنت له هذه األإ

ي ساايي الإيجابية في مساعي الكيان إ اعطى نقاطأما ر بشأنه، هذا األإلقاارات التي تصدالتأثير في اوإالدولية 

لذلك فإن الواليات  .خاى التي تتبنى خطاب حتمية زوالهسيس مكانة ذات ثقل وتقبل من الفواعل األإأت في

ثا في سية قدمت عدة متغيرات كان لها األالدبلومااألمايكية ومقدراتها العسكاية واالقتصادية وإاملتحدة 

 وسلوإأاتفاق كامب ديفيد، وإ تفاقاقليميا، كخلق اتفاقيات سالم مثل إدوليا وإ يساايي الإانتعاش الكيان 

مشاريع ومؤتماات خاصة  دخال تعديالت في املنطقة وطاحإة، وإأمايكيالتي كانت باعاية عابة، وإ ووادي

لدولي ومعهد صندوق النقد اي، وإاألمايكية، والبنك الدولمثل مجلس العالقات الخارجية  بالشاق األوسط

دافوس االقتصادي،  ومنتدى في جامعة هارفارد، األوسط للشاقإ واالقتصادية السياسات االجتماعية

 ندماجاالإفيه خاصية  سااييللإتكون  األوسطعطاء نظاة جديدة للشاق إليات كلها هي وهدف هذه اآل

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/30/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-10-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/30/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-10-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/30/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-10-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/30/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-10-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/30/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-10-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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الدول التي كانت  أكثرإ إسااييلتجنيب وإالعااق  وإتدخالت عسكاية في املنطقة كغزإ إلىضافة إالتعايش وإ

 .(12)تشكل عليها خطاا

التطبيق النموذجي لسياسية  يساايي الإودعمها املطلق للكيان  األمايكيةتمثل الواليات املتحدة 

والسياسة الدولية، ن الكيان له قااءات صحيحة للنظام العالمي إالقفز عن الحواجز االقليمية، بحيث 

نفسه بحلفاء أقوياء فقدانه العمق االستراتيجي بابط وإالديمغاافي وإلتعويض نقصه الجغاافي  حيث يسعى

إالبقاء.وإمن يضمنون له األإ

شخص الحليف بحد  إلىليس وإالبراغماتية  إلىتحتكم عملية تحديد الحليف في منظور الكيان 

تتربع  األمايكيةفصحيح أن الواليات املتحدة  ؛هدافواألإن الحلفاء يتغيرون بتغير املصالح إذاته، لذلك ف

 ستثناييةاالإن تبقى مستقبال متفادة بدعمها وعالقاتها أن ذلك ال يشفع لها في أع ى رأس الهام الدولي، إال 

صدقاء، يخضع مليزان الابح واألإالحلفاء  ختيارإاخير لديه منهج في ن هذا األإأ ي، إذساايي الإان يمع الك

ساس أاملستقبلية، وع ى وإالخسارة، كذلك الفهم لعالم اليوم وكيف يسير وماهي معادلة القوى الحالية وإ

إ.(13)االستراتيجية يساايي الإهذا يمكن تفسير توجهات الكيان 

، إذ اآلسيويةمحاولة فتح البوابة وإسيوي مسوغا كافيا لتوجه الكيان شاقا، شكل طاح الصعود اآلإ

قتصادية السكان وكذلك من حيث القوى االوإاد املساحة دولى عامليا من حيث تعالقارة األإ آسياتعتبر قارة 

، كما أن هذه القارة توجد بها آسيامني توجد أكبر الجيوش العاملية في قارة الصاعدة، حتى في الشق األإ

ز ثقل العالم في ياى بأنه مستقبال سيكون ماك يساايي الإالفواعل النووية عددا، لذلك فإن الكيان  أكثرإ

من أخا لضمان سلوب اآلإن األإإ" :، إذ يقول "ديفيد بن غوريون"اسيادبلومحتى وإعسكايا وإاقتصاديا  آسيا

ع ى ين دايما يسااييلالإمم"، وكان يحث واألإصداقة مع جميع الدول  قامة عالقاتإعبر  وه إسااييل

إ.(14)شعوبهاوإ اآلسيويةن ال يغفلوا عن صعود القوى أسيوي وإااللتفات للشاق حيق العمق اآلإ

ع ى الدعم الدولي،  محافظتهوإوفي سياق عملية ربط نفسه بقوى عاملية أخاى لضمان بقايه 

الفواعل في  بأكبرإتعميق عالقاته  لىالساايي ي إ، يسعى الكيان اآلسيويةمن النهضة  ستفادةلالإوسعيا منه 

ن الصين تعتبر إحصاييات املطاوحة آنفا، فوالإاملعلومات  إلىها ثقال وهي الصين، فاستنادا أكثرإوإ آسياقارة 

، سواء في الشق االقتصادي باعتبارها القوة االقتصادية املنافسة يساايي الإنفسا جديدا بالنسبة للكيان 

الكفاءة وإكبر الجيوش عامليا من حيث التعداد أ عسكايا باعتبارها من وأ، األمايكيةللواليات املتحدة 

تعتبر  إسااييلن إمن، وعليه فحيث تعتبر عضوا دايما في مجلس األإالقتالية، وكذلك الثقل الدبلوماس ي ب

إ.(15)الثانية من حيث املعترفين عاملياوإ، ول املعترفين بالصين في الشاق األوسطأ

تحقيق عدة أهداف يمكن أن  إلىمن خالل بناء عالقات عميقة مع الصين  يساايي الإالكيان  ويان

إنفصل فيها كالتالي:

 هي تشهدذاالستفادة من الثقل الصيني في السياسة الدولية، بحكم التنامي االقتصادي ال -

إ.(16)الصين



133 09031241492018  

 

سيويين مثل آة بعد خسارة عمالء يسااييلالإسلحة سيويا جديدا لتسويق األإآتعتبر الصين سوقا  -

 ياان بعد الثورة.إ

الخوف، إذ يخش ى من نقل وإوسطية بعين الايبة أعالقات الصين الشاق  إلى يساايي الإينظا الكيان  -

ياانية، الإ -ه، وتحديدا العالقات الصينيةفواعل معادية ل إلىالكيماوية وإالصين للتقنيات النووية 

 .(17)التي تعتبر تهديدا جديا في نظا الكيان

طابع العاوبة عن منطقة الشاق  سيوي فاصة لنزععالقات مع العمق اآلإ بإقامةيعتبر التمدد شاقا  -

س ففي نوطااف الخارجية التي لها عالقات جيدة مع العاب األإ العديد من  بإدخال، وذلك األوسط

 .(18)تقبال للكيان في املنطقة أكثرإ وثا في خلق جأالوقت لها عالقات جيدة مع الكيان ما سيكون له 

بصفة  األوسطالشاق وإفي العالم بصفة عامة  األمايكيي من مستقبل الدور إساايي هناك توجس  -

أصبح يعاف تقهقاا بعد تدخالته العسكاية  األمايكية بأن الدور يسااييلالإذ تاى القيادات إخاصة، 

الدبلوماسية، بحيث أصبحت الواليات وإالتي استنزفت الكثير من التكاليف العسكاية وإفي املنطقة، 

وسطية، لذلك فان الكيان يخاف من أفي وضع حاج في عالقاتها مع الدول الشاق  األمايكيةاملتحدة 

يضعف وضعيته االستراتيجية، وإثا عليه بصورة هيكلية ؤإفي املنطقة ما سي األمايكيتااجع الدور 

من استماارية الوضع يخلق الكيان لنفسه ضمانة بديلة باالعتماد ع ى حليف آخا جديد يضلذلك 

، وهذا ما ستقدمه العالقات مع يساايي الإي عمل ضد الكيان أكما يحول دون  االستراتيجي،

 .(19)الصين

الذي كان ثاني قوة منظمة في  شتراكياالإ"ماباي"  حزباالعتراف بالصين ياض ي املطالب الصايحة ل -

 .إسااييل

 .(20)فيها ستثمارإواالإالتقاب من الطايفة اليهودية في الصين  -

ّيسرائي اّلعالقاتها بالكيان  ألهميةاالدراك الصيني الثاني:  املطلب

تنطلق الصين في توجهاتها الخارجية من قاعدة الصعود السلمي، ونبذ أي مسببات للتعارض 

في السياسة الدولية، لذلك تعتمد منهجية املصلحة املشتركة، وغايتها في ذلك  العداء مع أي فاعلوإ

صبحت الصين حاليا دولة ذات طيف واسع من أف في العالم وعدم خسارته، لذلك االستثمار في أي طاإ

ن أال إ األيديولوجيالتنافا وإقاليم، رغم التباعد وفي مختلف األالعالقات التعاونية مع مختلف الدول 

يديولوجي ضمني لضمان السالسة في عالقاتها أ وإأي بعد سياس ي أاملقاربة الصينية نجحت في تحييد 

الحزام التي تابط وإتاجمته مبادرة الطايق  ما والتعارض، وهوإ حتكاكاالإي نوع من أالخارجية وتفادي 

 ما بينها.متمايزة في وإطاافا لطاملا كانت متباينة أالعالم ببعضه بحزام اقتصادي يجمع فيه 

تلك الفترة عافت الصين م، بحيث أنه في 1949لم تكن الصين تتبنى هذا الطاح منذ نشأتها سنة 

التي كانت تنظا للغاب بأنه وإتسيتونغ" وإع ى رأسها "ماوإبحكم القيادات الصينية وقتها  األيديولوجيالتشدد 

، لذلك تعاملت الصين مع "فورموزا"نه يايد تفكيك وحدة أراضيها خاصة في قضية جزياة أمتآما عليها وب
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 مبريالية العاملية ودعم الشعوبنشاطاتها الدبلوماسية ملحاربة الإالقضايا العاملية بمنظور خاص وكاست 

إ.(21)الغاب االستعماريإ ع ى عتبرت العالم الثالث عاملا ثاياا، واستعماراالإمصيرها وتصفية  تقايا في

" دخل التفكير السياس ي الصيني تحقيبا جديدا، وبدأ تكايس سياسات االنفتاح تسيتونغوإبعد رحيل "ما  

االقتصادي، وأصبحت الصين تعاف نموا اقتصاديا متسارعا، كما بدأت عالقاتها السياسة وإالسياس ي 

نها غير أت الصين في عالقاتها مع الخارج باالعتدال، فتميزإوإالتوازن  إلى األيديولوجيد تتحاك من التشد

وضاع الداخلية للدول، بل تسير وفق ما تقتضيه مصالحها، وال تسير في مواقفها بناء ع ى األإ ليةتدخ

 و، فكانت نتيجة هذا التغير هاأليديولوجيها املقاربة االقتصادية وتغليبها ع ى الطاح يوتجسد هذا في تبن

إانتعاش مكانتها الدولية.وإكثافة النشاط الصيني 

، هائوحلفا األمايكيةبالنسبة للصين قاعدة متقدمة للواليات املتحدة  يساايي الإاعتبر الكيان 

في العالم  للمبرياليةواعتبرته في نفس وضع جزياة تايوان، بحيث يصفه الفكا الصيني وقتها بأنها مخلب 

حق الشعوب في وإالداعمة لحاكات التحار وإتفايق الدول املناهضة لالستعمار وإمنه تفكيك  ضالثالث الغاإ

إ.(22)دبلوماس ي بارزإ وأتعاون اقتصادي  وأيا مصيرها، لذلك فلم تكن هناك عالقات ثنايية تقاإ

ة، ودخول األيديولوجيارتخاء القبضة وإتونغ"  تس ي ولكن التغيير الذي مس الصين باحيل "ما

الذي وإصالح ربعة" وتيار الإألإماعة "العصابة اصااع ع ى تحديد توجهات الدولة بين ج في الصين وقتها

بينغ" منذ املؤتما الحادي عشا للحزب الشيوعي الصيني عام  وسيا انتهى بتفوق التيار الثاني بقيادة "دينغ

صالح السياس ي الإوإ نفتاحاالإربعة ودخول الصين في ماحلة ثات األإالذي تبنى بانامج التحديوإم، 1978

لخصة بذلك الحكمة ذابة التشدد حول العديد من القضايا املحورية مإسهم في أاالقتصادي، ما وإ

وبهذا تكون الصين قد بدأت ماحلة جديدة في  .نه يصطاد الفئران(أيهم لون القط بل املهم  الصينية )ال

االقتصاد، وبهذا تكون قد تجنبت الصدامات  وصبح عصب هذه العالقات هأعالقاتها الخارجية بحيث 

إ.(23)السياسية وتعارض املصالح

لت ظ يساايي الإن عالقاتها بالكيان أال إقد زال من الفكا الصيني،  األيديولوجيصحيح أن البعد 

م تعامالتهم ساية ولم يحدث االعتراف الاسمي الصيني بالكيان ظع ى نفس الوتيرة املنخفضة، وبقيت مع

باعتبارها ضمن هذه وإالدول املناهضة لالستعمار هي أطااف رافضة للكيان، وإطااف العابية ن األإكدولة، ألإ

 باألحداثن تكون درجة عالقاتها ماهونة أها ع ى تلك املبادئ اختارت الصين ئوعة ولضمان بقااملجم

قوة وإثبت الكيان أن لديه قدرات متمثلة في دعم دولي أقليمية، فبدأ التقارب يحدث عندما الوإالدولية 

 يساايي الإكيان الوإعسكاية يقابلها في ذلك تقهقا عابي، ثم تعزز هذا الوضع باتفاق السالم بين مصا 

 األمايكيةوتفاد املعسكا الاأسمالي بقيادة الواليات املتحدة  شتراكياالإاملعسكا  نهيارإام، وتاله 1979

العاب، كان لهذه التفاعالت وإ إسااييلالتي قامت بمجموعة من التسويات بين وإالحليف الاييس ي للكيان، 

نفسهم باالعتراف بالكيان أفكان بدء العاب  ،الناعمةه تدور في كسا التردد الصيني وخشيته من فقدان قوإ

يضا وتطبيع أحااج عن الصين في االعتراف بالكيان زاح الإأكدولة سواء بطاق مباشاة وغير مباشاة، 
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العلمي وغيرها من وإالتعاون االقتصادي وإالعالقات بشكلها الاسمي وتبادل البعثات الدبلوماسية 

إ.(24)املجاالت

لحساب دول العالم الثالث، نابع من  يساايي الإصاار الصين ع ى عدم خسارة الكيان إن إ

مناهضة االستعمار وإ نحيازاالإمع مبادئها كعدم  ةاعتبارات بااغماتية صافة، فالقيادة الصينية وباملوازا

بمعزل عن  ن تكونإأنها اليمكنها أيضا بأوتصفيته وعدم التدخل في شؤون الدول وغيرها من املبادئ، تعي 

تطويا الجيش وضمان املوارد وإنه يجب املشاركة في تفاعالته، لتنمية االقتصاد أالنظام العالمي الجديد، وإ

ليس فقط  يساايي الإلعالقات صينية مع الكيان  التأسيسن إالطاقوية وغيرها من املصالح، لذلك ف

تحقيقها من خالل هذه العالقات  إلى وهداف وفوايد ماجوة تانأيضا أنما للصين إامتيازا لصالح الكيان وإ

إن نفصلها كالتالي:أيمكن 

لالستفادة وإبالنسبة للصين بوابة لالنفتاح ع ى الغاب وقناة للتعاون معه  يساايي الإيعتبر الكيان  -

إمنه.

السوفياتية من خالل حاوبها املتتالية مع العاب، وكيفية التعامل معها  باألسلحةة يسااييلالإالخبرة  -

 .(25)ن من طاف االتحاد السوفياتيوإن خصومها الحدوديين مدعومأخاصة وإ

نموذج غابي في  وهمالها، وهإبعاد ال يجب صبح قوة متعددة األأبالنسبة للصين  يساايي الإالكيان  -

 ال يمكن تجاهله. األوسطمنطقة الشاق 

منظورها في املنطقة جعل الصين متحارة من  إلىالاضوخ وإ األمايكيةتبعية العاب للواليات املتحدة  -

 طااف العابية.يديولوجية تجاه األإأي التزامات أ

 التكنولوجيات املتطورة التي وإبالنسبة  للصين فاصة للحصول ع ى العلوم  يساايي الإيعتبر الكيان  -

 بها الغاب. يزودها

سلحة الغابية ا منعت عنها األإسلحتها التي لطاملأوإفاصة للصين لتطويا جيوشها  يساايي الإالكيان  -

 .(26)املتطورة

مجال الزراعة   في ةيسااييلالإمن الخبرات  ستفادةاالإ إلى وتعتبر الصين بلدا زراعيا بامتياز، وتان -

 الاي.وإ

ن تتجنب الصدام مع الواليات املتحدة أيتيح للصين  يساايي الإقامة عالقات نوعية مع الكيان إ -

مكانية حدوث الوفاق فيما بينهما لذلك يعتبر الكيان بوابة الصين إ، بل وتقترب منها مع األمايكية

 .(27)للنظام الدولي

تطبيع عالقاتها مع الكيان وفي نفس وإ يساايي الإبتبني الصين مقاربة وسطية في الصااع العابي  -

 وسطية.أكبر في اللعبة السياسية الشاق الوقت املحافظة ع ى الدول العابية تصبح الصين الاابح األ

ضمان  إلىضافة إتضمن الصين املورد الطاقوي من العاب  يساايي الإبتدعيم العالقات مع الكيان  -

 .(28)بين الغابوإالوسيط بينها  وتكنولوجيا الفضاء باعتبار الكيان هوإلكتروني التطور الوإالتكنولوجيا 

 .األوسطة التي تنافس الصين في الشاق يسااييلالإ -السعي لتحييد العالقات الهندية -
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 .(29)موال اليهودية ع ى االستثمار في الصينتشجيع رؤوس األإ -

ّاملبحث الثالث

 ةيسرائيلاّلمراحل العالقات الصينية ّوتاريخ 
ّاألول: املرحلة األولى )النشأة(. املطلب

بعد ماحلة طويلة من التمهيد لذلك، أعقب ذلك؛  يساايي الإعلن قيام الكيان أم 1948في 

تصعيد عابي في العديد من املاات داللة ع ى رفضه، كان الكيان مدعوما من طاف القوى الغابية دعما 

قاعدة له في املنطقة، لكن هذا الدعم لم  تأسيسما الذي مكنه من مطلقا ع ى حساب الدول العابية األإ

الخارج هذا الطوق تحت عقيدة ما  إلىلطوق الذي فاض عليه التوجه يكن كفيال في أن يجنب الكيان ا

 .(30)قليمية(سمي )القفز فوق الحواجز ال

كانت  إسااييلفة في هذه الفترة تميزت بالتباين في رؤى الطافين، يسااييلالإالعالقات الصينية 

تسعى للتقاب من الصين وكسب ودها، وتج ى ذلك في اعترافها املبكا بها ع ى حساب تايوان التي تدعمها 

قامة عالقات معها، ولكن في الوقت ذاته كانت الاؤية إ إلى، كما أنها سعت األمايكيةالواليات املتحدة 

 إلى، وذلك ياجع سااييلإمختلفة بحيث لم تكن ع ى نفس الحماس للتقاب من  سااييللإالصينية 

 إسااييلوإالطايقة التي نشأ بها كال الطافين، فالصين نشأت ع ى العداء مع الغاب الذي دعم الوطنيين، 

ن صح التعبير باردة بسبب إولى في العالقات كانت مبريالي، لذلك فان املاحلة األإبدعم من الغاب الإ نشأت

ع ى بعث  إسااييلصاار إأما  .يديولوجيةأالعتبارات  إسااييلاملوقف الصيني وعدم تحمسه للتقاب من 

دراكها للصين ودورها إن إالخطا، فوإللتوتا  بحلفائهاعالقاتها مع الصين وإن كان ذلك يعاض عالقاتها 

إاملستقب ي كان يستحق ذلك القدر من املغاماة.

ّالسبعينيات( إلىالثاني: املرحلة الثانية )الخمسينيات  املطلب

 التباعد بين الطافينوإوضاع السايدة في العالم خالل هذه املاحلة في خلق حالة التوتا شكلت األإ

في العالم الثالث مناهضة ومنددة بسياسات  إلى سدة الحكم وصول شخصيات كاريزماتية  خصوصا بعد

. رهادعم حاكات التحار وحق الشعوب في تقايا مصيوإلخطاب تصفية االستعمار  ةمتبنيالغاب االمبريالي، وإ

بحيث اعتبرت الصين تجابة قيامها هي عبارة  ؛مع املنظور الصيني للعالم  وقد كان هذا الخطاب متوايما

ه ومنهم ؤإحلفاوإاملدن هي الغاب وإريف  ويضا هأعن ثورة الايف ع ى املدن وتاى في العالم الثالث 

بعاد إثا في الصين مع النهج املعارض للقوى التوسعية الكبرى ما كان له األ نسجمتا، لذلك فقد إسااييل

 .(31)عن اهتماماتها يساايي الإالكيان 

فقد أيدت الصين ؛ (32)ومعاداته لها سااييللإحمل مؤتما باندونغ عدة دالالت ع ى الافض الصيني 

دراج القضية الفلسطينية في إعضاء املوافقين ع ى كانت من األإوإاملؤتما  إلى إسااييلقاار عدم دعوة 

ان الي" وقتها حال وسطا باعتبارها قضية تحار وتقايا مصير، وإبانامجه بعد أن طاح الاييس الصيني "ش

إ.(33)يساايي الإالصين ع ى حساب الكيان وإحداث التقارب بين العاب إصبح املؤتما محطة مهمة في أوبهذا 
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الذي بالطبع كانت وإتعمق التباعد في العالقات بين الطافين بعد العدوان الثالثي ع ى مصا، 

ع ى الدول العابية املجاورة للكيان  1967طااف املنفذة للهجمات، وكذلك حاب حزياان حد األإإسااييل أ

ثاها ع ى كل شبه جزياة سيناء وهضبة الجوالن إالكيان  حتلاوإعاف بالنكسة  سورية( وما -ردناألإ -)مصا

كتوبا ما كان له دور في تكوين صورة واكتمالها أبعدها حاب وإالضفة الغابية بما فيها القدس وقطاع غزة وإ

ذ حملت الصين مسؤولية إ، األوسطمبريالية صغيرة في الشاق إنها بالفعل نموذج قوة أفي العقل الصيني ب

ان الي" بذلك علنا، ورفضت وإصاح به "ش ما ووه إسااييلربيبتها وإ ألمايكيةا للمبرياليةهذه الحاوب 

ن الصين بقيت طول هذه أالتسويات السلمية، كما وإ 22/11/1967في  242من رقم الصين قاار مجلس األإ

ن إذ قال: "إ، ويتج ى ذلك في تصايح رسمي للاييس الصيني "ماو" إسااييلوإمبريالية املاحلة تابط بين الإ

نتم أ، آسيافي  للمبرياليةوفورموزا هما قاعدتان  إسااييلن إمبريالية تخاف من الصين ومن العاب، الإ

ول( ونحن يقصد أحمد الشقيري رييس منظمة التحايا الفلسطينية األإمامية للقارة العظيمة )البوابة األإ

في استغاللها،  ستماارإاالإيايد الغاب وإكبر قارة في العالم، أهي  آسيان هدفهم واحد، إن إبوابتها الخلفية، 

، إسااييلن معاكة العاب ضد الغاب هي املعاكة ضد إن نفهم هذه الحقيقة، أالغاب ال يحبنا، وعلينا 

إ.(34)يها العاب"أمايكا أوإوروبا أوبالتالي قاطعوا 

في هذه املاحلة فقد حافظ ع ى نفس وتيرة تقابه من الصين، بحيث سجلت  يساايي الإأما الكيان 

 تحفظت، كما أنها (35)مم املتحدةاألإوإمن هذه املاحلة تصويت الكيان لصالح الصين لاجوعها ملجلس األإ

وعدم  األمايكيبقاء ع ى الحليف الإوإالصين  لثارةأبقتها ساية تجنبا وإعالقاتها بجزياة تايوان  ع ى

كانوا ضد الصين في  يساايي الإزمة الكورية ورغم أن الحلفاء التقليديين للكيان نها في األإأاستفزازه، كما 

مم زمة ودعمت جهود األإها في هذه األإئغامات بالحياد وعدم السير مع حلفا إسااييلن أال إزمة هذه األإ

زمةبالحل السلمي لألإ املناداةاملتحدة في 
إ.(36)

التوتا بين الصين وإدورا مهما في هذه املاحلة؛ إذ كان سببا في التباعد  األمايكيلعب الحليف 

بالطاق املباشاة كالضغط ع ى الكيان بعدم التعمق في عالقاته مع الصين  ، سواءيساايي الإالكيان وإ

ن إذ كذلك بطاق غير مباشاة إوإة، يسااييلالإمخافة االختراق الصيني للمعسكا الغابي عن طايق البوابة 

ما الذي األإ ووه األمايكيةخلف املواقف  نسياقاال إسااييلزمات التي عافتها هذه املاحلة فاضت ع ى األإ

الشعب وإرادة الصينية، وما تسبب في الدعم الصيني املطلق للقضية الفلسطينية سيتعارض مع الإ

بضاورة  إسااييلالغابي ع ى وإ األمايكيوهذا ماده الضغط  يساايي الإالفلسطيني ع ى حساب الكيان 

إ.(37)تباعهاا

ّالتسعينيات( إلى)من السبعينيات  -التحوّل-املرحلة الثالثةالثالث:  املطلب

العوامل  و، وسبب ذلك هيساايي الإالكيان وإعافت هذه املاحلة بداية ذوبان الجليد بين الصين 

عافت هذه الفترة الصدام الصيني هم سمات هذه املاحلة، وقد الداخلية التي كانت محددا ألإوإالخارجية 

نه كان من مصلحة أ، كما األمايكيةخير في صدام حاد مع الواليات املتحدة وبما أن هذا األإ .السوفياتي

الذي يعتبر  يساايي الإ، وهنا تجد نفسها في وفاق مع الكيان آسيافي شاق  والصين كبح توغل موسك
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الصيني بحكم وإ األمايكيبا في بعث الااحة بين الطافين ن ذلك كان سبإف األوسطفي الشاق  وملوسك احاجزإ

التطور، وتوج هذا التقارب بزيارة وإمشترك وطموح صيني في الحصول ع ى التكنولوجيا  ووجود عد

م وبدأت العالقات بينهما 1972الاسمي بجمهورية الصين الشعبية سنة  عترافهماوإنيكسون" وإ "كيسينجا

 .(38)ماة منذ قيام الصين ألولإتعاف عمقا 

 أكثرإقيادة  إلىفي منتصف السبعينيات شكلت وفاة الزعيم الصيني "ماو"  وانتقال السلطة 

في الفكا الصيني بسبب االصالحات  األيديولوجيبينغ"، بدأ انحسار الفكا  وسيا "دينغ عتدالوابااغماتية 

طبيق الحكمة الصينية ، وتاأليديولوجيوإتغليب البعد االقتصادي ع ى السياس ي وإالسياسية وإاالقتصادية 

ن يصطاد الفئران"، لذلك فان العوايق التي كانت تافض أشكله بل املهم وإيهم لون القط  القايلة "ال

الكيان وإالعالقات بدأت تاى النور بين الصين إن  :بدأت تدريجيا بالزوال، ويمكن القولإ إسااييل

وكيل الصناعات وإ"شاؤول ايزنبرغ"  يساايي الإعمال لكنها بدأت بطايقة ساية عن طايق رجل األإ يي ساايالإ

، قام بالوساطة بين القيادات الصينية آسياة لتصديا منتوجاتها لجنوب شاق يسااييلالإالعسكاية 

سه املديا أع ى رإية إسااييلشخصية  30ي رفيع املستوى مكون من إساايي ة كللت بزيارة وفد يسااييلوالإ

يضا رييس قسم العالقات الخارجية في أة "غابايال غيدور" وشمل يسااييلالإالعام للصناعات الجوية 

جهاز املوساد "دافيد كمحي" وكانت الزيارة ساية للغاية وبطاياة "ايزنبرخ الشخصية" حيث تم االتفاق ع ى 

إ.(39)يةده بالتكنولوجيا العسكاإيتزوإوإتحديث الجيش الصيني وإتطويا 

سااع في نسج هذه العالقات بعد يقين القيادات الصينية بأنه يجب تعززت هذه املشاريع  وتم الإ

 فاجأتسلحة متطورة، وهذا بعد الهزيمة أمام الفيتنام، حيث أالحصول ع ى وإعليها تطويا جيشها 

سلحة سوفياتية الصنع متطورة، في حين كانت القوات الصينية أالقوات الفيتنامية الصينيين باستعمالها 

تقليدية ومتآكلة نتيجة منع قطع الغيار السوفياتية عنها، نتيجة بسبب الصااع القايم وإقديمة  بأسلحة

ن الكيان إمام الصين نتيجة مواقف فترة حكم "املاويين"، لذلك فأبينهما وقتها، وانسداد البوابة الغابية 

إ.(40)سلحة متطورةأوإالوحيد للحصول ع ى تقنيات وإمثل كان الخيار األإ يساايي الإ

 إسااييلبالتي تبنتها الصين عامال مهما أثا في العالقات الصينية وإشكلت القضية الفلسطينية 

باام اتفاق السالم إغاية  إلىتسارعت  األوسطحداث ع ى مستوى الصااع في الشاق وعاقلها، لكن وتيرة األإ

القضية وإالذي رحبت به الصين بحيث كان بمثابة التحار من التزاماتها تجاه العاب وإ"كامب ديفيد" 

قامت عالقات مع دولة االحتالل، أما أحااجا وتهديدا بالقطع في حال إالتي طاملا شكلت لها وإالفلسطينية 

ليس الصين، وبالتالي فال حاج ع ى الصين في وإن العاب هم من بدأوا في التطبيع إتفاق فهذا االبانعقاد 

إ.(41)مة بين االطاافءذلك وبهذا تكون الصين قد ضمنت املوا

، فهذا يساايي الإمغاية ودافعة للصين فقط للتقاب من الكيان  بأحداثهالم تكن هذه املاحلة 

ن أظام الشاه بدا وكياانية وسقوط نيضا كان مجبرا ومتحمسا للتوجه للصين، فبنجاح الثورة الإأخير األإ

القارة  إلىة يسااييلالإفق غلق املنافذ نه الح في األإأ، كما آسيافي  اسلحة مهمأخسات سوق  إسااييل

 .(42)آسياربط عالقاتها مع الصين لضمان تواجدها في  إلى إسااييللذلك سعت وسارعت  اآلسيوية
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ّالرابع: املرحلة الرابعة )العالقات الرسمية( املطلب

، حيث عافت هذه إسااييلوإاملتغيرات الدولية في صالح العالقات بين الصين وإحداث اتجهت األإ

الوفاق، حيث سجلت  غاة هذه املاحلة تحوال وإالتقارب  بإحداثحداث كانت كفيلة املاحلة العديد من األإ

عاف بمصطلح الحاب الباردة، شكل هذا  حد القطبين بعد ماأهيكليا في السياسة العاملية بسقوط 

ع ى العالم وع ى منطقة  األمايكيبالايادة العاملية، وفاض املنطق  األمايكيةالتحول تفاد الواليات املتحدة 

نه أيقنت أمقابل االنحسار السوفياتي، لذلك كيفت الصين قااءتها للسياسة العاملية وإ األوسطالشاق 

 األيديولوجي، وليس من الصواب االلتزام بالبعد األمايكيةات املتحدة ليس من الصواب الصدام مع الوالي

القوة االقتصادية، وظهور الشاكات املتعددة الجنسيات، وبهذا وإفي ظل عالم  مالمحه الجديدة هي العوملة 

صبحت متفتحة بصورة كبيرة ع ى العالم الغابي الذي أفي السياسة الصينية وإ أكثرإتعمقت البراغماتية 

 .(43)االستعماروإ للمبرياليةمصدرا وإا كان مظلما طامل

باشات  فإنهالفترة وجيزة؛  ولوإبمقاليد السلطة العاملية  األمايكيةبعد ان تفادت الواليات املتحدة 

في تطبيق سيادتها ع ى العالم الثالث وبدأت بالقضية الفلسطينية ودعمت مسارات السالم ووسعت في 

، وبالتالي سااييلوكان ذلك يصب في صالح تهيئة البيئة لإ .ووادي عابة واوسلوإحيز السالم باتفاق مدريد 

ن دول الجوار دخلت في سالم مشاوط إطااف العاملية بحيث واقعية وقبوال من األإ أكثرإ إسااييلصبحت أ

إ.(44)مع الكيان

بالتسوية السياسية في املنطقة الشاق أوسطية، بل باشات  األمايكيةالواليات املتحدة   لم تكتف

، وشكل العدوان الثالثيني ع ى العااق في يساايي الإلصالح الكيان  أكثرإبحمالت عسكاية لتكييف الوضع 

يعتبر من الذي  في العالم، وتم فاض حصار ع ى العااق  األمايكيمطلع التسعينيات حالة من التفاد 

خذ في أ يساايي الإن الكيان أن الصين رأت في إ، وبالتالي فيساايي الإنظمة الحاضنة لفكاة زوال الكيان األإ

إ.(45)التقاب من العالم كدولة عصاية تحاكي النموذج الغابيوإالدولية  عترافاتاالإحصد 

حداث في هذه املاحلة كل شاوط تطبيع العالقات بين الصين األإوإاستوفت جميع املتغيرات 

 إسااييلكدولة وبالفعل تم االعتراف الصيني ب إسااييلال االعتراف الصيني بإ، ولم يبق فقط إسااييلوإ

شااكات في العديد من وإقيمت عدة اتفاقيات أوتم التبادل الدبلوماس ي بينهما، وإ ،1992رسميا سنة 

إاملجاالت.

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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ّاملبحث الرابع

ّةيسرائيلاّل–أبعاد العالقات الصينية 

ّاألول: البعد العسكرّي طلبامل

ة، كما يسااييلالإالخصبة التي انطلقت منها العالقات الصينية  ةاألرضي وإهيعتبر البعد العسكاي 

فالشق  ؛الدبلوماسية ..الخوإالسياحة وإخاى كاالقتصاد بعاد األإيعتبر هذا البعد سباقا عن غيره من األ

الدولية كما جاى تفصيله سابقا، ففي وإقليمية حداث الالعسكاي كان ضاورة للطافين وقد فاضته األإ

حاب الفيتنام ودعم الصين للفيتناميين الشماليين ع ى حساب الفيتناميين الجنوبيين املدعومين من 

ن وإالفيتنامي يستخدمهاسلحة التي كان ؛ أدركت الصين مدى تطور األإاألمايكيةطاف الواليات املتحدة 

رديئة نتيجة املقاطعة السوفييتية لها وإن، في حين أن الصين كانت تاسانتها العسكاية تقليدية وإالجنوبي

 .(46)بسبب الصااع القايم بينهما وقتها

الصين ضعفها العسكاي، حيث واجهت قوة عسكاية  لدراككانت الحاب الكورية كذلك فاصة 

يا في جلب سالح متطور يضاهي دمتطورة لم يكن بمقدورها مجابهتها، وهنا بدأت الصين تفكا ج

 إلىنسب للوصول األوإمثل كانت الخيار األإ إسااييلولذلك فان  .قليميينالترسانات العسكاية لخصومها ال

دخل في عدة حاوب مع  يساايي الإن الكيان أهدفها املنشود، سواء من حيث الخبرة القتالية بحكم 

إتدعيمه بترسانات عسكاية متطورة.وإالعسكاي للكيان  األمايكيالعاب منذ قيامه، وكذلك الدعم 

ان وإشوإ تونغ تس ي وة املتشددة )مااأليديولوجيشكلت عقيدة الصين الجديدة بعد رحيل القيادات 

بينغ" بتبلور طموح صيني في تطويا جيش صغير محترف يجيد  وهسيا بداية االنفتاح بقيادة "دينغوإالي(؛ 

 لألسلحةاملدن، بغض النظا عن مصادر التطويا هذه، كما لعبت املعارض العسكاية وإحاب العصابات 

عجاب الصين بالقدرات العسكاية إثارت أوإة، يسااييلالإسلحة األإ إلىفي استقطاب الصين  اكبيرإ ادورإ

املعاض العسكاي في سويساا وإم 1975باز ذلك في املعاض العسكاي الجوي في باريس سنة وإاملعاوضة، 

إ.(47)م1979عام

السالح، فاعتمد البعد العسكاي في التقاب من  إلىالحاجة الصينية  يساايي الإأدرك الكيان 

الصين وكسب اعترافه به، فقد بدأت العالقات بنهاية السبعينيات، حيث كانت هناك العديد من 

إاملشاريع العسكاية ناصدها كالتالي:وإالصفقات 

إم.األإة يسااييلالإ، بتصايح من الشاكة يساايي الإتصنيع الصين نموذج الاشاش "عوزي"  -

 ي قاض ي بتطويا دبابة "امليركافا" وزيادة ساعتها.إساايي  -اتفاق صيني -

 ".8-ة ع ى املقاتالت الصينية "افيسااييلالإدخال تقنيات طاياة "الفي" إ -

 وايندر". "سبايد وجو/ج األمايكيتقديم الكيان للصين تقنيات الصاروخ  -

 .األمايكيةتزويد الكيان للصين بمنظومة صواريخ "باتايوت"  -
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جزاء السوبا كمبيوتا أوبعض  جهزة تكنولوجية مستخدمة في الطاياات بدون طيار،أتقديم  -

 ليزريا.وإوصواريخ موجهة حااريا 

 ".16-"اف األمايكية" توازي في نوعيتها املقاتلة 10-تلة صينية "جياناتعاون مشترك لتطويا مق -

 ".29-" توازي املقاتلة الاوسية "ميغ1-نتاج طاياة "اف س يإالتعاون ع ى  -

 "جبراييل". يساايي الإتطويا صاروخ بحاي  سطح/ سطح مشتق من الصاروخ  -

 حصول الصين ع ى تطويا طاياة التجسس "رينغ" من طاف شاكة "تاعس". -

 ت العدو.تزويد الصين بطاياة "هاربي" بدون طيار املخصصة لاصد وتدمير رادارا -

 .(48)داراتا" املضلل للاإ1-حصول الصين ع ى تكنولوجيا صاروخ "كاوز ستار -

" وجاى تزويدها بمدافع 62-شااء الصين معدات حابية وقطع غيار الدبابة السوفييتية "تي -

 .(49)ملم105ية عيار إسااييل

قد أصبح ثاني مورد سالح للصين بعد  يساايي الإفإن الكيان  األمايكيوحسب تقاريا الكونغاس 

 .(50)م وحتى اليوم، عبر صفقات تتعدى مليارات الدوالرات1993روسيا منذ سنة 

التبادل الكثيف للزيارات  إلىسلحة وفقط، بل تعدت ذلك ولم تبق العالقات العسكاية حبيسة األإ

سجل  يساايي الإالكيان وإن سجل الزيارات بين الصين أذ إبين الشخصيات العسكاية بين الطافين، 

صبحت تعافها العالقات بين الطافين، هذه العالقات التي لم أحافل، يدل ع ى حالة التقارب التي 

الضغط ع ى الكيان بالتوقف عن التعمق في وإ، وقابلتها بالافض األمايكيةتستسغها الواليات املتحدة 

لصالح الصين ع ى  آسياالقوى في منطقة  بميزان لالخال وإهعالقاته مع الصين، لعدة اعتبارات أولها 

بذل  إلى األمايكيةتايوان ما سيضطا الواليات املتحدة وإكاليابان  األمايكيةحساب حلفاء الواليات املتحدة 

صعود صيني يعتمد ع ى دعامتي االقتصاد  والثاني ه عتبارإاالإوإكبر للحفاظ ع ى التوازن هناك، أمقدرات 

اعتبار تساب التكنولوجية  إلىضافة إ ،األمايكيةالجيش سيهدد املكانة العاملية للواليات املتحدة وإ

قد زودت  إسااييلن أة، وحدث بالفعل يسااييلالإللصين من خالل البوابة  األمايكيةالعسكاية املتطورة 

، ولذلك فان الواليات  ااييلسقد سلمتها لإ األمايكيةالصين بالعديد من التقنيات كانت الواليات املتحدة 

ن تسبب أالتي كادت " همها صفقة طاياة "فالكونإأفي عدة ماات  إسااييلالضغط ع ى  إلىاملتحدة سعت 

إ.(51)يساايي الإالكيان وإالقطيعة بين الصين 

تحمله هذه  ع ى التعمق في عالقاته العسكاية مع الصين، رغم ما يساايي الإصا الكيان أ

ن املصلحة في العالقات الدولية تجسدت  في أال إالعالقات من خطورة ع ى خسارة حليفها التقليدي، 

 التأييدكسب  وصاارها ع ى تعزيز عالقاتها العسكاية بالصين، وذلك لهدف عايق هإوإة يسااييلالإالحالة 

سالمية معادية إوإالحيلولة دون تدعيم الصين لفواعل عابية  والصيني للكيان كدولة، ثاني متغير ه

ول بعد اسقاط العااق ياان في هذا الصدد كونها تعتبر املهدد األإإناكز ع ى وإياان، إوإكسورية  سااييللإ

 إسااييل ألمنالنادي النووي واكتساب بانامج عسكاي نووي مهدد  إلىالدخول  إلىتسعى وإم، 2003

إ.(52)ولىبالدرجة األإ



 

 

09031241492018  142 

 

ّالثاني: البعد الدبلوماس ي املطلب

الخالف الصيني وإاتفاق السالم كامب ديفيد وإ يساايي الإأسهمت عدة متغيرات كالصااع العابي 

التململ الصيني وإالصيني؛ في صوغ شكل هذه العالقات ودفعها رغم التردد  األمايكيالتقارب وإالسوفياتي 

، خاصة في ظل القيادة الحاكمة وقتها، وكذلك سياسة إسااييلقامة عالقات مع إ إلىوعدم حماسه 

 تدشين عالقات ثنايية رسمية. إلىن مسار العالقات كان يتوجه أال إالتحالفات السايدة وقتها، 

 إسااييلسست أكانت بدايات التواصل الدبلوماس ي بين الطافين في السبعينيات، وكانت قد 

م، 1973"فيكتور زيانسكي" قنصال فخايا للكيان حتى عام عمال قنصلية فخاية بهونغ كونغ وعين رجل األإ

التقاب منها، وأخذت في تطويا ذلك التواجد وإفتح نافذة ع ى الصين  والغاض من هذه القنصلية هوإ

فتح قنوات اتصال  إلىقنصلية عامة وعين "ايمانويل غيلبر" قنصال عاما لها، سعيا منها  إلىبتحويلها 

خفض مستوى  إسااييلي تطور يذكا فأعادت أم تسجل هذه القنصلية دبلوماسية مع الصين، لكن ل

سلمت أن قنصلية فخاية باياسة القنصل الفخاي السابق "زيانسكي"، وبعد  إلى غالتمثيل في هونغ كون

 املمثلياتوإم،  سمحت الصين لكل القنصليات 1984هونغ كونغ للصين وخاوجها من التاج البريطاني سنة 

شااف السلطات الصينية، وهنا انتهزت إن تنشط تحت أوجودة في الصين باملغير  واملوجودة في هونغ كونغ 

إ.(53)فاصة تواجدها الاسمي في الصين إسااييل

م 1987-1986ين خالل فترة يسااييلوالإوجات بعد ذلك عدة اجتماعات بين املسؤولين الصينيين 

ع ى نظيره  يساايي الإم حيث عاض "شمعون بيريز" وزيا الخارجية 1987لتتوج باجتماع رسمي سبتمبر 

ا الصين بالتريث قابلته بين الطافين الدبلوماسية تطبيع العالقة مم املتحدةالصيني في نيويورك بمقا األإ

ما   إسااييلن بالده لن تقيم عالقات دبلوماسية مع حيث قال وزيا الخارجية الصيني بأوعدم االندفاع، 

نها تؤيد عقد مؤتما دولي للسالم في أم، وب1967عام  منذ يرة تحتل مناطق فلسطينية خدامت هذه األإ

تشارك فيه منظمة التحايا الفلسطينية كممثل شاعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لكنها  األوسطالشاق 

وستعترف بها كدولة في الشاق  إسااييلنها ستباشا في عالقاتها الاسمية مع أعطت مؤشاات ودالالت بأ

بلغت في ماحلة نهاية الثمانينيات منظمة التحايا أن القيادة الصينية قد أ، وتج ى ذلك في األوسط

نها ستعترف بها، لكنها ستبقي أوب إسااييلية مع يمن الدخول في عالقات ثنا قتربتانها قد أالفلسطينية ب

م تم تبادل بعثات رسمية )مكتب 1988وفي  .1967قبل ما  ى موقفها في القضية بالبقاء ع ى حدود ع

ينايا  24وفي .بيب( أمكتب السياحة الصينية في تل  -ة للعلوم في بيكينيسااييلالإكاديمية الوطنية األ

إ.(54)قامة العالقات الدبلوماسية الاسمية بينهماإ ى عن ام وقع الطاف1992

ّالثالث: البعد االقتصادي املطلب

أهمية بالغة، نظاا ملا ا ذ يساايي الإالكيان وإيعتبر املتغير االقتصادي في العالقات بين الصين 

 ؛وركزا ع ى مصالحهما األيديولوجين كال الطافين تحاشيا البعد أحققه من دفع لهذه العالقات، بحيث 

 إلىسعى  يساايي الإن الكيان أخارجية، كما وإاستثمارات داخلية وإتكنولوجيا  إلىفالصين بحاجة ماسة 
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ن االقتصاد لعب أبالتركيز ع ى البعد االقتصادي في عالقاته بالصين، لذلك نجد  األمايكيتفادي الضغط 

 لهذه العالقات. التأسيسدورا محوريا في 

القات التجارية ن العأال إم بين الطافين، 1992ن العالقات الاسمية قد بدأت في أصحيح 

 ي؛ بكين باياسة )شموييلإساايي زار وفد  1985ففي حزياان ؛ اتياالقتصادية قد بدأت منذ الثمانينوإ

باحثات حول عدة مشاريع في مجاالت مجاى أية  وإإسااييلربعين شاكة أريبس( يضم ممثلين عن  وفوه

ة في يسااييلالإالزراعة، وتم االتفاق ع ى أن تقيم الشاكات وإالبناء وإالتكنولوجيا  وإشق الطاق وإالطاقة 

من عشا  أكثرإم تم دخول 1990وفي سنة .  الصين ثالثماية معهد مشترك في الصين كمشاوع تجايبي

املشاركة في البحوث الزراعية وتمكنت وإشااف ع ى املزارع الجماعية الصين مهمتها الإ إلىية إسااييلشاكات 

شااف ع ى بعض الصناعات الإوإاستثمار شبكات االتصال وإحصول ع ى عقود لتطويا هذه الشاكات من ال

شااف وفد من غافة التجارة إة، وبقي النشاط االقتصادي سايا تحت يسااييلالإالتقنية وتزويدها بالخبرة 

مباحثات حول  لجااءم 1991تشاين الثاني  18ة إذ قام الوفد املذكور بزيارة ساية للصين في يسااييلالإ

إ.(55)املاليةوإاالقتصادية وإالتعاون في املجاالت الصناعية 

، وفي سنة أمايكيمليون دوالر  50م يبلغ حوالي 1992وكان امليزان التجاري بين الطافين سنة 

حيث بلغ سنة  باطااد، وبدأ الزيادة أمايكيمليون دوالر  860م بلغ التبادل التجاري بينهما حولي 2000

م بلغت 2010، وفي عام أمايكيمليار دوالر  5.5م 2008، وبلغ في عام أمايكيمليار دوالر  4.3وم نح2005

 8.52م بلغ 2014مليار دوالر، وفي  7م 2011حين بلغ في سنة  مليار دوالر، في 6.5امليزان التجاري بينهما 

 إلىم 2017كما وصل التبادل التجاري في بدايات  (56)مليار دوالر، 10 إلىم 2015مليار دوالر، حيث وصل في 

إ.(57)مليار دوالر 11

، (58)كبر شايك تجاري في العالمأ، وثالث آسيافي  سااييلوبهذا تعتبر الصين أكبر شايك تجاري لإ

ركزت ع ى الزراعة في بداياتها االقتصادية مع  فإنهاة للصين وما تحتاجه يسااييلالإونظاا لسالمة القااءة 

عمال أذ بدأت بزيارة رجال إن الصين تعتمد الزراعة بشكل كبير، أم باعتبار 1992الصين قبل 

جااء إلغت الصين أاملشاركة في املؤتماات العلمية كذلك، وعندما وإالتكنولوجيا وإخصاييين في الزراعة  أوإ

جااء من تدفق م زاد هذا الإ1986ية  سنة إسااييلن بجوازات سفا الصي إلىين الدخول يسااييلالإمنع 

عدة مشاريع زراعية في الصين كاملزارع النموذجية  إسااييلالصين، بحيث نفذت  إلى نالسااييلييالخبراء 

نواع جديدة من البذور، أوإحدثت مشاريع تطويا الجينات أيدانية لزيادة املحاصيل الزراعية، كما املوإ

شااف إوإتابية املواش ي  وكان هذا تحت رعاية وإالصين تقنية الاي بالتنقيط وزراعة الزهور  إلىدخلت أوإ

إ.(59)ةيسااييلالإة ووزارة الزراعة يسااييلالإكاديمية العلوم أ

، يساايي الإبعد الخاوج من حقبة الساية في العالقات، وزوال الحاج الصيني في االعتراف بالكيان 

إبامت العديد من االتفاقيات االقتصادية بين الطافين ناصد منها: أاقتصادي وإن في وفاق ادخل الطاف

قل مقارنة أم(: متعلق بتحصيل نسب جمارك 1992ولى بالاعاية )تشاين االول اتفاق الدولة األإ -

إبغيرهما من الدول.



 

 

09031241492018  144 

 

 م(.1994ذار آالجوية )وإاتفاقي املالحة البحاية  -

 م(.1995واج الضايبة )نيسان داتفاق منع ازإ -

 م(.1995تأمين االستثمارات )نيسان وإاتفاق تشجيع  -

 م(.1995اتفاقية التعاون املالي "البروتوكول املالي")نيسان  -

 .(60)م(2004تشاين الثاني اتفاق التعاون املالي ) -

عمال أرجل  90"نتنياهو" الصين رفقة وفد مكون من  يساايي الإم زار الاييس 2017وفي مارس 

تحسين وصول الشاكات  إلى، تهدف أمايكيمليار دوالر  02اتفاقية تجارية بقيمة  25باام إ، وتم  يإساايي 

ربع أسواق الصينية، كما وقع "نتنياهو" مع رييس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ" األإ إلىة يسااييلالإ

هذه االتفاقيات ن أالنقل، واعتبر "نتنياهو" وإالعلوم وإاملوارد البشاية وإاتفاقيات في مجال التكنولوجيا 

تتمتعان  إسااييل"الصين وإ شينغ بيغ": العاملية، كما اعتبر الاييس الصيني "دينع إسااييلمؤشا ع ى مكانة 

، واتفق (61)سيحقق فوايد قوية للمواطنين في بلدينا" بتكارإاالإبمزايا تكميلية، وأن التعاون في مجال 

قامة مسار سايع بين إمنطقة تجارة حاة، وإنشاء إن في هذه الحزمة من االتفاقيات حول االطاف

، إسااييل إلىيضا تناولت االتفاقيات نقل آالف العمال الصينيين أالصينيين، وإوإين يسااييلالإاملستثماين 

 الصين، إلىلبان األملنتجات  يساايي الإوهناك اتفاق بين وزارة الزراعة لكال الطافين بشأن تصديا الكيان 

، مثل حفا "أنفاق الكامل"، وتنفيذ مشاوع إسااييلكما أن الصين تشارك في مشاريع بنى تحتية في 

ي أسدود وحيفا، كما بدأت تنخاط في مجال تشييد املباني ئ"القطار الخفيف" في تل أبيب، وتوسيع مينا

 .(62)السكنية

اتفاقية بين الطافين مقتضاها بناء خط  وأهم ش يء في العالقات االقتصادية بين الطافين، ه

نفاق، يابط بين ميناء إيالت ووادي زن في صحااء أ 5وجسا  63كلم يشمل  240سكة حديدية بطول 

حما، البحا األإوإبذلك بين البحا االبيض املتوسط  إسااييلالنقب قاب مدينة بئر السبع ، بحيث تابط 

االستراتيجية  األهميةبحيث ستخلق بديال عن قناة السويس حيث وصفه "نتنياهو" "باملشاوع ذي 

وروبا لقناة السويس" وبذلك ستصبح أوإ آسياالدولية كما" وقال: " يجب إيجاد طايق بديلة بين وإالقومية وإ

ن أ، كما ل العظمىلتقاطع طاق دولية تجذب اهتمام الدوإ continental mass)كتلة قارية(  إسااييل

. (63)وروبا الشاقيةأ وإلى إسااييل إلىبيض املتوسط وإالبحا األإ إلىنقل بضائعها  إلىخاى تهدف الصين هي األإ

فيها مكان محوري  سااييلالحزام" بحيث سيكون لإوإيتوافق هذا املشاوع مع مبادرة الصين "الطايق وإ

، وتصبح بذلك دولة ماكزية في االستراتيجية الصينية آسياوإفايقيا إوإ بأوروبان تابط نفسها أيسمح لها ب

إ.(64)النشأةتحقيقا للهدف الاييس ي املسطا منذ 

ّالسياحيكاديمي ّوالرابع: البعد األ املطلب

ذ يعزز العلم فاص إمكانة خاصة،  يساايي الإالكيان كاديمي بالنسبة للصين وإالبعد األ يشكل

بحثية متطورة نابعة من كاديمية وإأي قدرات ساايي يان الإالتوافق بين الطافين، فالصين تاى في الك
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خا واكتشاف خبراته وتطوره، كما ياى الكيان في البحث العالم اآلإ إلىالغاب، وتعتبرها فاصة للولوج 

ة، لذلك يسااييلالإسيوي وكذلك لتسويق املادة العلمية نه فاصة للتعاف ع ى نمط الثقافة اآلإأالعلمي ب

تصاعدا  األخيرإلعلمية بين الطافين  تشهد عدة مشاريع مشتركة، وعاف نصف العقد ن العالقات اأنجد 

م جاى توقيع اتفاق 2012وفي سنة  . ةيسااييلالإفي هذا الشق من العالقات بين الجامعات الصينية وإ

والجمعية القومية  للعلوم الطبيعية في الصين، حيث  إسااييلتعاون بين الجمعية القومية للعلوم في 

بحاث مشتركة في مجاالت العلوم الطبيعية، كما خصص أ لجااءمليون دوالر  80ن اخصصت الحكومت

 120الهند، وم ماية منحة لطالب من الصين وإ0122سنة  يساايي الإمجلس التعليم العالي في الكيان 

بالتنسيق مع وزارة  signalعية مة، كما تمكنت جيسااييلالإات منحة سنوية لطلبة صينيين في الجامع

دخلت هذه أقد وإة في الجامعات الصينية، يسااييلالإدخال موضوع الدراسات إالتعليم الصينية من 

قامة فاع إالجمعية موضوعاتها في عشا جامعات صينية، كما تمكن مجلس  التعليم العالي في الكيان من 

بيب وجامعة أبحاث في الصين مشترك لجامعة تل أقامة ماكز إالتخنيون" في الصين، وإكاديمي ملعهد "أ

 .(65)تشينغ خواه الصينية تحت تمويل صيني

ول الخطى تجاه أخاى لعبت دورا فعاال في تدعيم هذه العالقات وتعزيزها، إذ أن هي األإ السياحة

عدم وإراضيها أ إلىين يسااييلالإالعالقات الاسمية قد بدأت بالسياحة، فبعد أن كانت الصين تمنع دخول 

حد فاوعها، أ وإأاملتحدة  كاألممكان تحت وصاية دولية وإعقد فيها وليي مؤتما أالسماح لهم باملشاركة في 

ن أ إلىية في بداية الثمانينات، إسااييلبجوازات سفا غير  ألراضيهاسمحت الصين بعد ذلك لهم بالدخول 

م التقى "شمعون بيريز" وزيا 1988م، وفي عام 1986ية سنة إسااييلسمحت لهم بالدخول بجوازات سفا 

ظيره الصيني "تشيان تش ي تشن" حيث تم االتفاق ع ى تبادل املكاتب في كال نخارجية الكيان آنذاك مع 

بيب تحت أكان للصين مكتب في تل وإكاديمية العلوم، أيان مكتب في بيكين باسم البلدين بحيث كان للك

" وهي تمثل وزارة CITS chinainternational travel service -اسم "خدمات السفا الدولية الصينية

سايح صيني،  80.000م حوالي 2016استقبلت سنة  إسااييلويجدر بالذكا أن  ،(66)السياحة الصينية

إ.(67)سايح صيني 100.000م سوف يبلغ 2018وم 2017والعدد بين 

ّالخامس: البعد التكنولوجي املطلب

 700التكنولوجيا منصة استراتيجية تقوم عليها العالقات بين الطافين، فالصين تمتلك  تعتبرإ

فتعتبر الثالثة عامليا من حيث  إسااييلعاملية، أما  صطناعيالديها شاكة ذكاء وإ للنترنتمليون مستخدم 

 إذن ع ى االستفادة من بعضهما  في هذا املجال، اعدد شاكات التكنولوجيا الفايقة، لذلك يعمل الطاف

 بإنشاءالقاض ي وإم 2009سنة  يساايي الإربع اتفاقيات مع الكيان أ بتشينغدوا شين ووقعت منطقة قا

م تم 2015وفي سنة  .انتعش التبادل التكنولوجي الثنائي بين الطافينية صينية، وإإسااييلحة تكنولوجية وا

راضيها أمن  %60لديها  إسااييلعقد ندوة تبادل تكنولوجي في القدس، حيث صاح الطاف الصيني بأن 

غااض في األإن منتجاتها الزراعية هي الاايدة في العالم ويعود هذا لحسن استغالل التكنولوجيا أال إصحااء 

إ.(68)الزراعية
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ّخاتمـــــة:ال

إع ى النحو اآلتي: هم النتايجأ إلىن نخلص أالقول واعتمادا ع ى ما سبق يمكننا مجمل 

يظها جليا دور البراغماتية في  يساايي الإمن خالل تحليل سياق العالقات الصينية مع الكيان  -

، وهذا ماعافته هذه العالقات بعد األيديولوجيالعالقات الدولية، وطغيان طابع املصلحة، وتغييب البعد 

إ.تونج" تس ي ووفاة الزعيم الصيني "ما

 يساايي الإعمال ما قام به رجل األإ وعمال دورا استثناييا في العالقات الدولية، وهاألإ رجاليلعب  -

 .للتقايب بين البلدين مساعي"ايزنبرغ" من 

عمق في العالقات بين الدولتين، لطاملا استعصت ع ى أماكن أ إلىن يصل ألالقتصاد يمكن  -

 .األيديولوجيوإالبعد السياس ي 

حيانا أالدولية، فهي التي تحدد سلوك الدولة وتغير وإقليمية تتأثا فواعل النظام الدولي ببيئتها ال -

 -فياتيالسوإ تحاداال)الصااع مع  إسااييلتمثل في الحالة الصينية وتغيرها تجاه  ما وها، وهئحتى مباد

 اتفاقيات السالم(. -العوملة -الحاب الفيتنامية

قامة عالقات مع الصين رغم التمنع الصيني، القااءة السليمة إع ى  يساايي الإصاار لإيترجم ا -

للترابط مع مااكز القوى  يساايي الإنه يفسا السعي أللعالم ومستقبل القوى فيه، كما  يساايي الإللكيان 

 حاليا(. آسياثم  -ةمايكياألإثم الواليات املتحدة  -وروبا الشاقية سابقا ثم بايطانياأفي العالم )

فساح إوإخسارة دعم قطب دولي مثل الصين،  إلىسمح القصور العابي في فهم النظام الدولي  -

 باالستفادة من ذلك. يساايي الإاملجال للكيان 

الكيان الصهيوني، وإشكلت القضية الفلسطينية نقطة محورية في رسم العالقات بين الصين  -

السالم هي التي سمحت للصين بالشاوع في العالقات الاسمية مع الكيان  ن اتفاقيات ومؤتمااتإبحيث 

إ.يساايي الإ

ّ: الهوامش
                                                 

إ.89،ص2007دار املعافة، قاموس دول العالم نبذة تاريخية وجغاافية، الجزايا: دار املعافة،  (1)
إ.8-7كام فاحات، الثقافة العابية واالسالمية في الصين، الدار الثقافية للنشا، ص ص  (2)
إ.25-23، ص ص 2016عبد املعين الشواف، الصين املارد القادم من الشاق، الاياض: دار الشواف للنشا والتوزيع، (3)
، 2014ع ى الوطن العابي، االردن: دار جنان للنشا والتوزيع،  هاني الياس خضا الحديثي، الطاها آدم الطاها حمد، أثا املتغيرات اآلسيوية (4)

إ.49ص 
إ.25،26ماجع سبق ذكاه، ص عبد املعين الشواف، (5)
ع ى الاابط  population pyramideموقع  (6)

:https://www.populationpyramid.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/2018/  :تاريخ التصفح

إ.15:03، توقيت التصفح: 19/05/2018
إ.14،15كام فاحات، ماجع سبق ذكاه، ص ص  (7)

https://www.populationpyramid.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/2018/
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، 10:30، توقيت التصفح: 16/06/2018، تاريخ التصفح، 26/05/2015االمن والدفاع العابي، تاتيب أقوى جيوش العالم، تاريخ النشا:  (8)

إhttp://sdarabia.com/?p=23297ع ى املوقع االلكتروني األمن والدفاع العابي: 
، تاريخ 02/05/2018تاريخ النشا:  ،مليار دوالر 70ستوكهولم: السعودية ثالث أكثر الدول انفاقا ع ى التسلح ب موقع شبكة دفاع، (9)

/:defensehttps/-، ع ى املوقع االلكتروني شبكة الدفاع: 10:30، توقيت التصفح: 16/06/2018التصفح: 

-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9

-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB

-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84

-%D8%A870-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD%-%D8%B9%D9%84%D9%89

1525236233-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1 
، ع ى املوقع 13:05، توقيت التصفح: 17/06/2018، تاريخ التصفح: 15/08/2017سارة حسين، الدول التي أسلحة نوويةـ تاريخ النشا: (10)

إcountry-each-weapons-nuclear-many-ain.com/article/how-https://al:العين االخباريةااللكتروني لشبكة 
فلسطين: ماكز مدار  الفلسطيني  -عاطف أبوسيف، عالقات إسااييل الدولية: السياقات واالدوات، االختراقات واالخفاقات، رام هللا (11)

إ.287، ص 2014للدراسات السااييلية، 
إسااييل تنظا شاقا: العالقات السااييلية مع كل من الصين والهند في إطار االنتقال من التعاون الوثيق إلى الشااكة  أيمن يوسف، (12)

 .135، ص269،العدد2017االستراتيجية، مجلة شؤون فلسطينية، خايف 
إ.289أبوسيف، ماجع سبق ذكاه،ص عاطف (13)
إ.433، ص2014أمجد أحمد جبريل، العالقات السااييلية اآلسيوية، ماكز الحضارة للدراسات السياسية، (14)
عدنان خلف حميد البدراني، السياسات الخارجية للقوى اآلسيوية الكبرى تجاه املنطقة العابية )دراسة مقارنة لكل من اليابان والصين  (15)

إ.274، ص2016(االردن: االكاديميون للنشا والتوزيع،والهند
إ.5، ص2011السااييلية: األسواق والسالح، تقايا، الدوحة: ماكز الجزياة للدراسات، سبتمبر  -ماكز الجزياة للدراسات، العالقات الصينية(16)
ات، رام هللا: مدار املاكز الفلسطيني للدراسات عاطف أبوسيف، عالقات إسااييل الدولية: السياقات واالدوات، االختراقات واالخفاق (17)

إ.290، ص2014السااييلية، دار االيام للنشا، 
إ.74ماجع سبق ذكاه، ص هاني إلياس خضا الحديثي، الطاها آدم الطاها حمد، (18)
إ.289عاطف أبوسيف، ماجع سبق ذكاه، ص (19)
إ.276عدنان خلف حميد البدراني، ماجع سبق ذكاه، ص  (20)
إ.274عدنان خلف حميد البدراني، ماجع سبق ذكاه، ص  (21)
السااييلية، رام هللا: ماكز مدار الفلسطيني للدراسات السااييلية، مجلة قضايا إسااييلية،  –سامي مسلم، تطور العالقات الصينية  (22)

إ.41ص 2013ينايا 27، 48العدد: 
إ.3، ص2011سبتمبر  13السااييلية: األسواق والسالح، الدوحة: ماكز الجزياة للدراسات،  -ماكز الجزياة للدراسات، العالقات الصينية(23)
عالء عبد لحفيظ محمد، السياسة الصينية تجاه الصااع العابي الساايي ي، مجلة املستقبل العابي، ماكز دراسات الوحدة العابية، (24)

إ.14، ص418العدد: 
إ.94ص  30السااييلية محاور التنافس والتعاون، مجلة كلية التربية، العدد  –ات الصينية املهناوي، العالقي انتظار رشيد زوياإ(25)
إ.137أيمن يوسف، ماجع سبق ذكاه، ص(26)
إ.289عدنان خلف حميد البدراني، ماجع سبق ذكاه،  (27)
إ.94انتظار رشيد زوياي مهناوي، ماج سبق ذكاه، ص (28)
إ.289ذكاه، صعدنان خلف حميد البدراني، ماجع سبق  (29)
إ.9، ص 2009ستراتيجية، بيروت: باحث للدراسات،ا-معين أحمد محمود، إسااييل واختراق جبهة آسيا: رؤية جيو (30)
إ.13عالء عبد الحفيظ محمد، ماجع سبق ذكاه، ص (31)
إ.62ص ،2009ستراتيجية، باحث للدراسات والنشا، ا-معين أحمد محمود، إسااييل واختراقها جبهة آسيا رؤية جيو (32)
إ. 42، 41سامي مسلم، ماجع سبق ذكاه، ص ص  (33)
إ.41سامي مسلم، ماجع سبق ذكاه، ص  (34)

http://sdarabia.com/?p=23297
https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
https://al-ain.com/article/how-many-nuclear-weapons-each-country
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،توقيت 18/06/2018، تاريخ التصفح: 13/11/2009محمود صبري، إسااييل والحليف االستراتيجي الجديد: الصين )دراسة(، تاريخ النشا: (35)

إhttp://www.turkistanweb.com/?p=1047ة عن تاكستان الشاقية:، ع ى املوقع االلكتروني ألخبار عاملي17:00التصفح: 
إ.291ماجع سبق ذكاه، ص عاطف أبوسيف، (36)
إ.130هاني إلياس خضا الحديثي، الطاها آدم الطاها حمد، ماجع سبق ذكاه، ص (37)
عبد هللا، االتجاهات الحديثة في االستراتيجية السااييلية تجاه الصين تحليل جغاافي وسياس ي، مجلة عبد االمير عباس عبد، ع ي ياسين  (38)

 .22، ص 2015، 01العلوم القانونية والسياسية، املجلد الاابع، العدد 
العابي لألبحاث ودراسة الصينية بعد انتهاء الحاب الباردة، مجلة سياسيات عابية، ماكز  -محمود محارب، العالقات السااييلية (39)

إ.61، 60، ص ص 2016، سبتمبر 22السياسات، العدد 
إ.293عاطف أبوسيف، ماجع سبق ذكاه، ص (40)
إ.60محمود محارب، ماجع سبق ذكاه، ص (41)
إ.20عبد االمير عباس عبد، ع ي ياسين عبد هللا، ماجع سبق ذكاه، ص  (42)
إ.66معين أحمد محمود، ماجع سبق ذكاه، ص (43)
إ.293عاطف أبوسيف، ماجع سبق ذكاه، ص (44)
إ.293عاطف أبوسيف،  نفس املاجع، ص (45)
إ.47سامي مسلم، ماجع سبق ذكاه، ص (46)
إ.48سامي مسلم، ماجع سبق ذكاه، ص 47)
إ.85، 84معين احمد محمود، ماجع سبق ذكاه، ص ص  (48)
إ.281عدنان خلف حميد البدراني، ماجع سبق ذكاه، ص (49)
إ.296ماجع سبق ذكاه، صيوسف،  عاطف أبو (50)
إ.65محمود محارب، ماجع سبق ذكاه، ص (51)
إ.290عاطف أبوسيف، ماجع سبق ذكاه، ص  (52)
إ.43، 42سامي مسلم، ماجع سبق ذكاه، ص ص  (53)
إ.61،62ماجع سبق ذكاه ، ص محمود محارب، (54)
 .105ماجع سبق ذكاه، ص  املهناوي،ي انتظار رشيد زوياإ (55)
إ.63، 62محمود محارب، ماجع سبق ذكاه، ص ص  (56)
، تاريخ 2017أفايل  14، تاريخ النشا: الجمعة 14017جايدة الشاق األوسط، الصين أكبر شايك تجاري لسااييل في آسيا، العدد: (57)

إ، ع ى املوقع االلكتروني:09:53، توقيت التصفح: 17/06/2018التصفح: 
-s://aawsat.com/home/article/902041/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86http

-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1

-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A

-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7 
إ.287، ماجع سبق ذكاه، ص درانيعدنان خلف حميد الب (58)
إ.45سامي مسلم، ماجع سبق ذكاه، ص (59)
إ.106املهناوي، ماجع سبق ذكاه، ص  انتظار رشيد زويا (60)
إجايدة الشاق األوسط، ماجع سبق ذكاه. (61)
، توقيت التصفح: 17/06/2018، تاريخ التصفح: 24/03/2017هيثم مزاحم، الشااكة االبتكارية بين إسااييل والصين، تاريخ النشا: ( 62)

إ، ع ى املوقع االلكتروني امليادين:14:00
-http://www.almayadeen.net/butterfly

--effect/763600/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9

--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%-%D8%A8%D9%8A%D9%86

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 

http://www.turkistanweb.com/?p=1047
https://aawsat.com/home/article/902041/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/902041/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/902041/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/902041/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/902041/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/902041/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/763600/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/763600/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/763600/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/763600/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/763600/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/763600/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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إ.46سامي مسلم، ماجع سبق ذكاه، ص  (63)
إجايدة الشاق األوسط، ماجع سبق ذكاه. (64)
إ.67محمود محارب، ماجع سبق ذكاه، ص  (65)
إ.44ماجع سبق ذكاه، صسامي مسلم،  (66)
، 12:00، توقيت التصفح: 19/06/2018، تاريخ التصفح: 2017اغسطس  06السياحة الصينية تكتسح إسااييل، تاريخ النشا:  املصدر، (67)

إع ى املوقع االلكتروني املصدر:
-7%D8%AD%D8%A9masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A-https://www.al

-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9

-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/ 
ّماجع سبق ذكاه. جايدة الشاق األوسط، (68)

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

إ

https://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/

